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PROGRAMI DRUŠTVA 2011/2012
INTERVJU - TATJANA ZUPANČIČ
GIBILJIVOST IN RAZVOJ GIBLJIVOSTI

STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI PRAZNOVALI
ROJSTNI DAN MALO DRUGAČE, BOLJ ŠPORTNO?

Imamo rešitev za vas:

Telovadni rojstni dan
na katerem se bo veliko športnega dogajalo
in dobro zabavalo.

Termini Program
• ob sobotah ob
10., 14. in 17. uri
• ob nedeljah ob
10., 14. in 17. uri

• 2 uri športne animacije z našimi
najboljšimi vodniki in pol ure za
pogostitev
• v spomladanskem in poletnem
času možnost izvedbe zabave na
prostem (Letno telovadišče)
• vabila za zabavo, darilo za
slavljenca in foto-album z
zabave na zgoščenki
• osvežilna pijača za vsakega
povabljenca
• možnost organizacije zabave
tudi za večje skupine (do 35
otrok) in več slavljencev

Cenik

• za skupine do 15 otrok
(2 animatorja) – člani
društva 115 EUR, ostali
132 EUR
• doplačilo za dodatnega
slavljenca – 9 EUR
• doplačilo za dodatnega
animatorja – 23 EUR

TELOVADNI ROJSTNI DAN – REZERVACIJE IN INFO:
na telefonu 051/66 49 44 - Sašo • na spletni strani društva – www.narodnidom-drustvo.si
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Spoštovane bralke in bralci Stoje. Uspelo nam je pripraviti jubilejno, že 20. številko
našega in vašega glasila Stoja. Mogoče se komu zdi število izdanih glasil majhno,
ampak verjemite, da to ni mačji kašelj za društvo. Vsi, ki smo jo in so jo soustvarjali,
smo ponosni na naše glasilo in verjamemo, da že 10 let z, po našem mnenju, bogato in raznovrstno vsebino dvakrat letno popestrimo vsakdan tudi našim članom
in ostalim, ki jo prebirajo. Kakšnih posebnih slovesnosti za jubilej nismo pripravljali
in tudi ne pričakujemo nobenih slavospevov. Upamo le, da vam bo tudi 20. številka
všeč in da jo boste prebrali od prve do zadnje strani.
Tako kot je v navadi že od začetka, je bistveni del jesenske izdaje razpis programov
društva za sezono 2011/2012. Letošnja novost je začetni tečaj joge. Ostali programi ostajajo in v bistvu se med množico vadb lahko najde za vsakogar nekaj. Saj
smo vendar društvo, ki ponuja telovadbo za vse generacije. Tokratni intervju smo
naredili s Tatjano Zupančič, dolgoletno članico društva, ki je letos praznovala okroglo življenjsko obletnico, pa kljub temu ne popušča in je še vedno aktivna v organizacijskih strukturah društva. Branje intervjuja priporočam tudi zaradi zanimivih
spominov iz njenih začetkov v društvu in iz Premanture, kjer je opravljala praktično vse funkcije. Marjana je pripravila obsežen strokovni članek o gibljivosti, tako
pomembni motorični sposobnosti v gimnastiki. Razvoj in ohranjanje gibljivosti je
pomembno za vse starosti, zato bi v članku marsikdo znal najti koristne nasvete.
Še posebej v drugem delu, kjer so opisane vaje za razvoj gibljivosti. Seveda pa ne
spreglejte prispevkov o preteklih dogodkih v društvu, poročila iz taborjenja v Premanturi in zanimivih razmišljanj naših prijateljev iz Svetovalnice Pu.
20. številka Stoje brez velikega naslova o kakršni selitvi pomeni, da vsi programi še
vedno potekajo v starih prostorih društva. Rekreativni programi v veliki in mali telovadnici ŠD Narodni dom na Prešernovi ulici 22, tekmovalni pa v Študijski telovadnici na Bleiweisovi ulici 25. S telovadbo začnemo 5. septembra. Otroci imajo pred
vpisom možnost vadbo dvakrat preizkusiti brezplačno. Med 12. in 16. septembrom
imamo tudi teden odprtih vrat, ko bodo vse vadbe brezplačne. Upam, da se tudi letošnjo sezono vidimo v telovadnici nasmejani in polni želja po gibanju in druženju.
Sašo Barle

Posebna ponudba za člane društva Narodni dom:
•

ob otvoritvi transakcijskega računa, na katerega boste prejemali
plačo, prvih 6 mesecev brez mesečnih stroškov vodenja

•

posredovanje pri sklenitvi življenjskih, nezgodnih in
premoženjskih zavarovanj

•

ob prvi odobritvi limita na računu se ne obračuna strošek
odobritve, stranka plača samo zavarovanje limita

•

•

polovična članarina za plačilno kreditno Activa MasterCard
kartice v prvem letu ob prvi odobritvi

ugodne obrestne mere, ki so nižje za 0,1 odstotno točko od
veljavnih obrestnih mer za pridobitev stanovanjskih posojil
z ročnostjo do 30 let vezanih na Euribor

•

ugodne obrestne mere, ki so nižje za 0,1 odstotno točko
od veljavnih obrestnih mer za pridobitev potrošniških posojil z
ročnostjo do 20 let vezanih na Euribor

•

brez stroškov aktivacije Volksbank OnLine za spletno
poslovalnico Volksbank @Online, stranka plača samo čitalec, brez
mesečne uporabnine

•

brezplačni dvigi gotovine z Activa Maestro kartico na vseh
bankomatih v Sloveniji in Evropski Monetarni Uniji

Preverite izjemno ponudbo Banke Volksbank d.d. Več o poslovalnicah
Banke Volksbank in sami banki na www.volksbank.si
Do ponudbe ste upravičeni s člansko izkaznico ŠD Narodni dom.
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Programi in urniki vadb
za sezono 2011/2012
TELOVADBA ZA
PREDŠOLSKE OTROKE

STAREJŠE PIONIRKE – program je
namenjen deklicam starim od 10
do 15 let
Vadba poteka,
razen če ni
navedeno drugače,
od 5. 9 2011
do 15. 6. 2012.

TELOVADBA ZA
OSNOVNOŠOLCE

URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek 19.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Lejla Pirnat – vaditelj gimnastike
STAREJŠI PIONIRJI – program je namenjen dečkom starim od 10 do 15 let
URNIK VADBE:
torek in/ali petek 18.30–19.30
VODJA ODDELKA:
Klemen Kotnik – vaditelj gimnastike

S splošno telovadbo v predšolskem obdobju
pridobiva otrok zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti. Potreba po gibanju je otrokova
primarna potreba in ko obvladuje svoje telo,
občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek
samozaupanja in samozavesti.
V predšolskem obdobju vključujemo v program telovadbe naravne oblike gibanj (hoja,
tek, skoki, poskoki, plazenje, lazenje, plezanje,
guganje, metanje, lovljenje, zadevanje), ki
kasneje vodijo do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti različnih športov. Pri
predšolskih otrocih uporabljamo raznovrstne
metode in oblike dela ter najrazličnejše pripomočke, otroci pa spoznavajo in doživljajo ure
telovadbe predvsem skozi igro. Otroke usmerjamo tako, da iščejo svoje načine za rešitev
neke naloge in z lastno domišljijo odgovarjajo
na nove gibalne izzive ter s tem sproščeno
izrazijo lastno gibalno ustvarjalnost. Vsi otroci
vpisani v programe za predšolske otroke lahko
sodelujejo v telovadnem programu MIŠKA ELI.
Predšolskim otrokom so namenjeni trije oddelki, ki se delijo glede na starost in spol otrok:

STARŠI Z OTROKI – program je namenjen otrokom od 2. do 4. leta in poteka
ob spremstvu staršev
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek16.30–17.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – trenerka gimnastike in
študentka Fakultete za šport
CICIBANKE – program je namenjen
deklicam starim od 4 do 6 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek 17.30–18.30
VODJA ODDELKA:
Nuša Jarc – trenerka gimnastike in
študentka na Fakulteti za šport

Otrokov motorični razvoj do 15. leta je zelo
pomemben. Do 10. leta starosti so otroci
izjemno dojemljivi za pridobivanje vseh motoričnih sposobnosti (koordinacija, vzdržljivost,
moč, ravnotežje ...), kasneje pa te sposobnosti
zaradi pospešene rasti in razvoja začnejo padati. S splošno telovadbo otroku v prvem obdobju zagotavljamo dober in široko usmerjen
razvoj vseh motoričnih sposobnosti, v drugem
obdobju pa predvsem skrbimo za nadaljnji
razvoj in izničujemo negativne učinke rasti.
Na pionirskih vadbah je največji poudarek na
gimnastiki, ki kot bazična športna panoga nudi
celosten razvoj otrokovih motoričnih sposobnosti. Na urah ne manjka tudi elementarnih in
štafetnih iger ter iger z žogo. Vadba v skupini
mlajših pionirjev ali pionirk nudi odlično
podlago za nadaljnje ukvarjanje z ostalimi
športi, vadba v skupini starejših pionirjev ali
pionirk pa lahko služi kot dopolnilna vadba za
ostale športe. Na naše vadbe pa niso vabljeni
samo tisti otroci, ki imajo športne ambicije,
ampak smo zelo veseli tudi vseh, ki zaradi
različnih dejavnikov potrebujejo več gibanja
in motoričnega učenja (slabša koordinacija,
povečana telesna teža, ...). Vsi otroci vpisani v
programe za osnovnošolce lahko sodelujejo v
telovadnem programu SOKOLČEK.
Za šolske otroke imamo štiri oddelke, ki se
delijo glede na starost in spol otrok. Za vpis na
posamezno vadbo ni nobenih omejitev glede
otrokovega motoričnega ali gimnastičnega
predznanja.

MLAJŠE PIONIRKE – program je namenjen deklicam starim od 6 do 10 let
URNIK VADBE:
ponedeljek in/ali četrtek 18.30–19.30

TEKMOVALNI PROGRAMI
GIMNASTIKA ZA VSE
Program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti
več gimnastičnega znanja, še vedno pa ne
želijo tekmovati v športni gimnastiki. Vaje
in gimnastični elementi so v tem programu
sestavljeni tako, da so primerni za splošno
populacijo in ne zahtevajo toliko odrekanj kot
športna gimnastika. Otroci se udeležujejo tudi
tekmovanj v programu Gimnastika za vse
(C program in nivojske tekme za dekleta), ki jih
organizira Gimnastična zveza Slovenije. Vpis v
program je možen samo ob dogovoru z vodniki. Število vpisanih otrok je zaradi zagotavljanja kakovosti vadbe omejeno.
Program je namenjen deklicam in dečkom
starim od 6 do 18 let, ki že imajo osnovno
gimnastično predznanje.

C PROGRAM GIMNASTIKE –
DEKLICE
URNIK VADBE:
ponedeljek in četrtek 18.30–20.30
VODJA ODDELKA:
Marjana Bokan – dipl. trenerka
gimnastike
C PROGRAM GIMNASTIKE – DEČKI*
URNIK VADBE:
ponedeljek 19.00–20.30
sreda in petek 18.30–20.00
VODJA ODDELKA:
Igor Ivanuš – trener gimnastike

* vadba poteka v Študijski
telovadnici, Bleiweisova 25

VODJA ODDELKA:
Marjana Bokan – dipl. trenerka gimnastike

CICIBANI – program je namenjen
dečkom starim od 4 do 6 let

MLAJŠI PIONIRJI – program je namenjen
dečkom starim od 6 do 10 let

URNIK VADBE:
torek in/ali petek 16.30–17.30

URNIK VADBE:
torek in/ali petek 17.30–18.30

VODJA ODDELKA:
Jerica Zeljković – trenerka gimnastike
in absolventka na Fakulteti za šport

VODJA ODDELKA:
Jan Černe – vaditelj gimnastike in
študent Fakultete za šport

Vadba poteka,
razen če ni navedeno drugače, v veliki
ali mali telovadnici
ŠD Narodni dom na
Prešernovi ulici 22.

Programi 2011/2012

RITMIČNA GIMNASTIKA
Ritmična gimnastika je čudovit šport, ki je
namenjen mladim dekletom. Vsebuje prvine
gimnastike, plesa in baleta ter vključuje delo
z rekviziti (kolebnica, obroč, žoga, kiji, trak) na
spremljajočo glasbo. Dekleta razvijajo plesno,
gibalno, glasbeno, estetsko, čustveno in domišljijsko izraznost, hkrati pa izboljšujejo svoje
motorične sposobnosti.
Program je namenjen deklicam starim od
5 do 7 let.

URNIK VADBE:
ponedeljek (mala telovadnica)
16.30–17.30
VODJA ODDELKA:
Tina Čas – trenerka ritmične
gimnastike

TELOVADBA ZA ODRASLE
IN STAREJŠE

STAREJŠE ČLANICE – telovadba z
elementi aerobike in joge
URNIK VADBE:
sreda 16.30–17.30 (nižja intenzivnost) ali
sreda 17.30–18.30 (višja intenzivnost) ali
petek 8.30–9.30 (srednja intenzivnost)
VODJA ODDELKA:
Helena Gregorc – inštruktorica
aerobike in joge
SKOKICE – splošna telovadba
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
četrtek 18.00–19.00
VODJA ODDELKA:
Nevenka Viher – vaditeljica gimnastike
STAREJŠI ČLANI – splošna telovadba
in odbojka
URNIK VADBE:
sreda 18.30–19.30
VODJA ODDELKA:
Andrej Hrovat – vaditelj gimnastike

AKROBATIKA
Vadbe so namenjene vsem, ki se zavedajo
pomena ohranjanja gibalnih sposobnosti do
pozne starosti. Na urah je velik poudarek na
gimnastičnih vajah, s katerimi se ohranja gibljivost in prožnost telesa in vajah za moč hrbtnega, trebušnega in nožnega mišičja, s čimer
se lahko učinkovito odpravljajo ali vsaj omilijo
težave s hrbtenico, kolki in koleni. Nenazadnje pa pomenijo organizirane oblike vadbe
tudi druženje, kar je pomembno predvsem za
starostnike, ki velikokrat potožijo ravno nad
osamljenostjo in odmaknjenostjo od družbe.
Vsi oddelki so rekreativne narave in od vadečih
ne zahtevajo predhodnega športnega znanja.
V vsakem oddelku je vedno prisoten vodnik, ki
usmerja in vodi vadbo. Ker programi potekajo
enkrat tedensko, so idealni kot dopolnilna
športna dejavnost.

MLAJŠI ČLANI –
splošna telovadba in košarka
URNIK VADBE:
sreda 20.30–21.30
VODJA ODDELKA:
Marijan Rabič – vaditelj gimnastike

Program akrobatike je namenjen vsem, ki bi
radi ohranili ali osvežili gimnastično znanje.
Na vadbo vabljeni tudi vsi, ki bi radi izboljšali
telesne sposobnosti ali pa se naučili kakšnega
gimnastičnega elementa (salta, premet, …),
vendar za to do sedaj niste imeli možnosti. Vabljeni tudi študenti FŠ, saj je program akrobatike dopolnilna vadba za opravljanje praktičnega
dela izpita iz gimnastike.
Program je namenjena dekletom in fantom od
15. leta starosti naprej.

URNIK VADBE:
torek in/ali četrtek 18.30–20.00
(v Študijski telovadnici)
VODJA ODDELKA:
Igor Ivanuš – trener gimnastike

AEROBIKA
HI-LO, TNZ, STEP AEROBIKA –
ni potrebno predznanje
URNIK VADBE:
ponedeljek, četrtek 20.30–21.30
VODJA ODDELKA:
Kristina Marjanovič –
vaditeljica aerobike

MLAJŠI ČLANI – košarka
(v telovadnici OŠ Prežihov Voranc)
URNIK VADBE:
ponedeljek 20.00–21.30
VODJA ODDELKA:
Miran Taborski

JOGA
Novo!!!! začetni tečaj joge
URNIK VADBE:
četrtek (mala telovadnica) 17.00–18.00
VODJA ODDELKA:
Helena Gregorc – inštruktorica aerobike
in joge
PROGRESIVNA JOGA – zaželeno je
osnovno znanje osnovnih jogijskih
položajev (asan)
URNIK VADBE:
torek (mala telovadnica) 17.00–18.00
VODJA ODDELKA:
Helena Gregorc – inštruktorica aerobike
in joge

AIKIDO
Tehnike aikida so zasnovane tako, da ščitijo
oba partnerja. Pravilno izvedena gibanja so
miroljubna in učinkovita samoobramba. Poleg
napadov z golimi rokami, ki so lahko tako
prijemi kot udarci, se na višji stopnji vadi tudi
z lesenimi imitacijami orožja, kot so npr. meč
(bokken), palica (jo) ali nož (tanto). Ki Aikido
tehnike se praviloma zaključijo s partnerjevo
imobilizacijo ali s projekcijo v prostor, vendar
so zasnovane tako, da napadalca ne poškodujejo. Možnost poškodbe na treningu je ob
pravilni vadbi minimalna.

ZAČETNI TEČAJ ZA ODRASLE –
tečaj je namenjen moškim in ženskam
od 15. leta starosti naprej.
URNIK VADBE:
ponedeljek in četrtek 19.00–20.00
(mala telovadnica)
Tečaj se začne 4. oktobra 2011 ob
20. uri s predstavitvenim treningom
v veliki telovadnici in traja do konca
februarja 2012.
AIKIDO – REDNA VADBA – redne vadbe
se lahko udeležijo vsi, ki imajo opravljen
začetni tečaj. Uro vadbe in tedensko
količino si vsak posameznik izbere sam.
URNIK VADBE:
mala telovadnica
pon., sreda, četrtek in petek
20.00–21.30
velika telovadnica
torek 20.00–21.30

Program aerobika se začne v
ponedeljek 3.10.2011

Teden
odprtih vrat:
12.9 do
16.9. 2011
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Programe sofinancira
Mestna občina Ljubljana.
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Cenik za sezono 2011/2012
OSNOVNA ČLANARINA: do 18 let 19,00 €; nad 18 let 23,00 €
SEZONSKE KARTE
V ceno sezonskih kart je že všteta osnovna članarina. Pri plačilu na več obrokov je cena sezonske karte višja. Pri nakupu sezonske
karte za 2. družinskega člana ali drugi oddelek priznamo 20% popusta, ob vpisu 3. družinskega člana pa 30% popusta. Študenti in
dijaki imajo z veljavno izkaznico 10% popusta. Vse ceno so v evrih.
ODDELEK
STARŠI Z OTROKI
starši – članarina
takojšnje plačilo
na obroke
CICIBANI-ke, PIONIRJI-ke
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE - dekleta
takojšnje plačilo
na obroke
C-PROGRAM GIMNASTIKE - fantje
takojšnje plačilo
na obroke
RITMIČNA GIMNASTIKA
takojšnje plačilo
na obroke
STAREJŠE ČLANICE, ČLANI, SKOKICE
takojšnje plačilo
na obroke
KOŠARKA
takojšnje plačilo
na obroke
MLAJŠI ČLANI
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO – začetni tečaj (začetek 4.10.11)
takojšnje plačilo
na obroke
AIKIDO – redna vadba
takojšnje plačilo
na obroke
JOGA (začetni tečaj in progresivna)
takojšnje plačilo
na obroke
AEROBIKA (začetek vadbe 3.10.11)
takojšnje plačilo
na obroke

UR/TEDEN
2

CENA V EUR
263,00
23,00
286,00
299,00

2

263,00
276,00

4

370,00
388,50

4,5

416,00
436,50

1

173,00
182,00

1

131,00
138,00

1,5

174,00
181,00

1

151,00
159,00

2

156,00
164,50

3

235,00
247,00

1

173,00
182,00

1

156,00
163,50

UR/TEDEN
1

CENA V EUR
173,00
23,00
196,0
205,00

1

173,00
182,00

4,5

339,00
357,00

2

281,00
295,00

MESEČNE KARTE ZA AEROBIKO IN AKROBATIKO TER KUPONI ZA AIKIDO – REDNA VADBA
Ob prvem nakupu mesečne karte ali kuponov se doplača osnovna članarina za tekočo sezono (do 18. leta starosti 19€, nad
18. letom starosti 23€).
VRSTA KARTE
AEROBIKA - 1 x tedensko
AEROBIKA - 2 x tedensko
AKROBATIKA - 1 x tedensko
AKROBATIKA - 2 x tedensko
ENKRATNI OBISK (člani)
ENKRATNI OBISK (ostali)

CENA
20,50
36,50
31,00
41,50
5,50
7,00

ŠT. KUPONOV
AIKIDO - 10 kuponov
AIKIDO - 30 kuponov

CENA
37,00
99,00

Programi 2011/2012
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Vpis in urniki gimnastične šole
CENIK – SEZONSKE KARTE*
starostna
kategorija

cena v EUR cena v EUR
(takojšnje (plačilo na
plačilo)
obroke)

cicibani-ke
270,00
5 – 6 let

284,00

cicibani
7 – 8 let

422,00

444,00

ml. dečki
9 – 11 let
in starejši

480,00

504,00

* Programe sofinancira Mestna
občina Ljubljana.

Gimnastična šola je namenjena usmerjanju otrok v kakovostni in vrhunski
šport. Otroci se že od začetka učijo
obveznih vaj po programu gimnastične
zveze in so tudi vključeni v tekmovalni
sistem. Seveda skrbimo tudi za skladen
razvoj otrok, zato v mlajših starostnih
kategorijah ni posebnega poudarka na
tekmovalnih rezultatih, ampak predvsem na čim bolj kakovostnem in razgibanem treningu. Zaradi zagotovitev
kvalitetnega dela in prostorskih omejitev so skupine homogene, primerno
majhne in selekcionirane. Vpis je zato
v vse skupine možen le ob predhodnem dogovoru s trenerjem (Marjana
Bokan, Igor Ivanuš). Treningi potekajo
v Študijski telovadnici (Bleiweisova 25,
Ljubljana). Letos vabimo k vpisu dečke
in deklice stare od 5–6 let, skupini od
7–8 let in 9–11 let bosta najverjetneje
precej zapolnjeni z lanskoletnimi nadebudneži, vendar smo vsako leto pod
streho sprejeli še kakšnega vadbe željnega novinca.
Skupini 5–6 let in 7–8 let s treningi začneta v ponedeljek, 5. septembra 2011;
starejši (9–11 let) so s treningi pričeli že
drugi teden v avgustu, nadaljevali pa s
pripravami v Premanturi. Najbolj zagreti

se bodo udeležili še priprav v Čakovcu na
Hrvaškem in nato nadaljevali s treningi
po urniku v Študijski telovadnici. Treningi za sezono 2011/2012 potekajo za
skupini 5-6 let in 7-8 let do 15.6.2012,
za skupino 9-11 let pa do 29.6.2012.
Vse, ki še niste čisto prepričani o vpisu,
vabimo na teden odprtih vrat od 12.
9. do 16. 9. V tem tednu je obisk vseh
treningov, ki bodo potekali po normal-

nih urnikih, brezplačen in brez omejitev
glede gimnastičnega predznanja. Za
več informacij lahko:
• pokličete vodjo gimnastične šole
Marjano Bokan 051/339-497 ali trenerja Igorja Ivanuša 040/509-379,
• napišete vaša vprašanja na elektronski naslov narodni.dom@siol.net ali
se oglasite v telovadnici v času treningov.

URNIK TRENINGOV
starostna kategorija

ur na teden

termin

cicibani-ke 5 – 6 let

3

torek in četrtek 17.00 – 18.30

cicibani 7 – 8 let

6

ponedeljek 17.00 – 19.00, sreda 16.00 – 18.00 in petek 17.00 – 19.00

ml. dečki 9 – 11 let

8

ponedeljek, torek, četrtek in petek 16.00 – 18.00

starejši

po dogovoru s trenerjem
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Kaj dogaja

Zaključek telovadne sezone 2010/2011
piše • Sašo Barle

Lanskoletna telovadna sezona je
potekala do 10. junija. Na ta dan in še
dan kasneje smo v društvu tradicionalno zaključili zelo uspešno telovadno
sezono. Predvsem smo se orientirali na
otroke, za katere smo v petek pripravili
zabavo v pižamah, v soboto pa animacijo in vrsto zanimivih iger na zaključnem
pikniku.
Zabave v pižamah se je udeležilo več
kot 50 otrok. Prvi del smo opravili na
Letnem telovadišču, saj nas je lepo vreme kar vleklo iz telovadnice. Športne
igre z žogo, peš hokej, preskakovanje
vrvi in akrobatika na prostem so udeležence dodobra utrudile in zlakotile.
Tudi zato so pice, naša večerja, kar
hitro izginile. Ni pa izginila energija in
volja za šport. V telovadnici smo pred
spanjem še malo potelovadili, izbrali
mistre in misice pižame ter se pripravili za počitek in spanje na blazinah.
Preden smo zaprli oči, smo si ogledali še risanko Rio. Kljub utrujenosti
nekateri vseeno niso mogli spati, saj
se je kar nekaj otrok zjutraj zbudilo s
simpatičnimi telesnimi poslikavami. Po
opravljenih jutranjih ritualih in končanem pospravljanju telovadnice, smo se
odpravili na Letno telovadišče, kjer se
je športanje nadaljevalo na zaključnem

pikniku. Večini otrok so se pridružili
tudi starši in ostali družinski člani tako,
da je postajalo iz minute v minuto bolj
simpatično. In zaradi močnega sonca
tudi vroče. Napihljivi gradovi, odbojka,
nogomet, peš hokej, košarka, vlečenje
vrvi in šaljive družinske štafetne igre so
bili športi, ki so nam popestrili sončno
sobotno dopoldne. Najbolj svečan del
zaključka sezone pa so bile podelitve
medalj miške Eli in značk Sokolček.
Veliko otrok je bilo med sezono zelo
pridnih, zato so si vsi (ni jih bilo malo),

ki so prejeli nagrade, le-te več kot
zaslužili. Vodniki in vodstvo društva še
enkrat vsem iz srca čestita. Upamo, da
so priznanja dobila pomembno mesto v
vaših domačih zbirkah.
Na koncu se moramo zahvaliti še banki
Volksbank, ki je piknik popestrila s
poučnim labirintom pujske Rozi, in
restavraciji Via Bona, ki je poskrbela za
zelo okusne dobrote in hladno pijačo.
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Novice iz študijske telovadnice
piše • Marjana Bokan

Spomladanski del sezone je za nami. Na
22. pokalu Narodnega doma so prvič
nastopili fantje iz gimnastične šole (5–6.
let), tako da smo imeli prijavljene kar tri
ekipe v OV1*. Obenem je bila za Jureta
Trčka in Ožbeja Cesarja to prva tekma v
OV2**. Sledili sta še tekmi Pokal Ruš in
Pokal Vič, kjer smo tako kot na domači
tekmi osvojili 1. mesto v ekipnem delu
tekmovanja za OV1, Nejc Kovačič pa je
tako že tretjič zapored stal na najvišji
stopnički. Rezultatsko sta napredovala
tudi Jure Trček in Ožbej Cesar v kategoriji
OV2 ter nekateri mlajši tekmovalci iz
OV1. Omeniti moramo tudi edinega mladinca Andraža Kališnika, ki je na Pokalu
Ruš prvič nastopil v A programu športne gimnastike in dokazal, da je možno
usmerjanje v vrhunski šport tudi preko
rekreativnega športa.
Medtem ko so mlajši med počitnicami
počivali, so se člani pripravljali na univerzijado, ki je potekala od 13. 8. do 16. 8.
2011 v Shenzhenu (Kitajska). Slovenske
barve so zastopali:
• Pri moških: Sašo Bertoncelj, Alen
Dimic, Rok Klavora, Žiga Britovšek,
Andraž Lamut.
• Pri ženskah: Adela Šajn, Saša Golob,
Carmen Astrid Horvat, Ivana
Kamnikar, Tjaša Kysselef, Tina Ribič.
Ekipno so dekleta osvojila 5. mesto,
fantje pa 17. Žal sta se nam izmuznili

tudi dve odličji. Sašo Bertoncelj (na konju
z ročaji) in Adela Šajn (parter) sta bron
zgrešila za pičlih 0,025 točke.
Naši člani so z mislimi in temu prilagojenimi treningi že na olimpijskih igrah oz.
kvalifikacijah na le-te.
Maja 2008 je odbor FIG sprejel nov kvalifikacijski sistem za uvrstitev na olimpijske igre v Londonu 2012, do katerih nas
loči manj kot leto dni. Gimnastičarji in
gimnastičarke se lahko kvalificirajo na
OI ***na dveh tekmovanjih:
• Na svetovnem prvenstvu na Japonskem (7. 10.–16. 10. 2011) ali
• Na testnem tekmovanju v Londonu tik
pred olimpijskimi igrami (10. 1.–13. 1.
2012).
Skupno se bo na OI kvalificiralo 98 žensk
in 98 moških predstavnikov. Od tega 8
najboljših ekip iz svetovnega prvenstva
(40 gimnastičarjev) ter najboljše 4 ekipe
(20 gimnastičarjev) iz testnega tekmovanja v Londonu. Poimensko si bodo mesto
na OI prislužili tudi posamezniki, ki bodo
med dobitniki medalj na svetovnem
prvenstvu (prva tri mesta) in bodo hkrati
zadostili minimalnim zahtevam. Novost
je namreč v tem, da bodo morali specialisti na orodjih poleg svojega paradnega
orodja (na katerem morajo osvojiti zlato,
srebro ali bron) nastopiti vsaj še na
dveh orodjih in na njih zbrati vsaj 85 %
povprečne ocene, če se želijo kvalificirati

na OI. Eno mesto bo dodelila tripartitna
komisija IOC (Mednarodni olimpijski
komite), ostala mesta pa bo dodelila FIG
(svetovna gimnastična zveza) tako, da bo
zagotovila udeležbo ženskih in moških
predstavnikov države gostiteljice ter
predstavnike vseh kontinentov. Udeleženec OI v športni gimnastiki mora v letu
OI dopolniti 16. let.
Ker imata tudi naša člana Mitja Petkovšek in Sašo Bertoncelj veliko željo po nastopu na OI, bosta na letošnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem nastopila
na treh orodjih, in sicer:
• Mitja Petkovšek: bradlja, krogi, preskok
• Sašo Bertoncelj: konj z ročaji, parter,
preskok.
Zaradi vsega naštetega pa nikar ne pozabite navijati za naše tekmovalce še na
jesenskih tekmovanjih:
• Svetovni pokal Gent, Belgija:
3.–4. 9. 2011
• Svetovni pokal Maribor, Slovenija:
23.–25. 9. 2011
• Svetovno prvenstvo Tokio, Japonska:
7.–16. 10. 2011
• Svetovni pokal Osijek, Hrvaška:
4.–6. 11. 2011
• Svetovni pokal Ostrava, Češka:
18.–19. 11. 2011
*
OV1 = obvezne vaje 1
** OV2 = obvezne vaje 2
*** OI =olimpijske igre

10 •

Intervju

Intervju

Si tudi sama v društvu delovala
kot vaditeljica vrst?

Tatjana Zupančič
piše • Sašo Barle

Mislim, da je minilo že kar nekaj
desetletij od tvojega prihoda
v društvo. Verjetno si se z
društvom in telovadbo spoznala
v mladih letih. Nam lahko
zaupaš, kdaj je bilo to, kakšni so
tvoji spomini na začetke in kako
je takrat potekala telovadba.
Imaš prav, v društvo me je oče – že pred
2. svetovno vojno je bil tudi on član Sokola Narodni dom – pripeljal leta 1951
k starejšim pionirkam. Ker v osnovni
šoli na Vrtači nismo imeli telovadnice,
sem ob prehodu iz 4. razreda v gimnazijo imela kar nekaj težav pri telovadbi.
Na klasični gimnaziji, ki je bila takrat
še osemletna, je poučevala telovadbo
Marta Pustišek – v mladih letih državna
reprezentantka v telovadbi in tudi članica Sokola Narodni dom – ki je svetovala,
da me vpišejo k telovadbi.
Takratni sistem vadbe je bil verjetno
podoben sedanjemu – ogrevanje in
razgibavanje celega oddelka in potem
vadba na orodju v vrstah s posameznimi
vodnicami. Dvakrat letno so bile tekme
za razvrstitev v vrste, ob koncu leta pa
so bila občinska in okrajna tekmovanja v
treh razredih partizanskega mnogoboja,
ki je poleg vaj na orodju obsegal tudi
redovne vaje, tek na 60 m, plezanje po
vrvi in v treh razredih orodnega mnogoboja. Najboljše vrste in posamezniki so
se pa uvrstili še na republiško in državno
prvenstvo. To je pomenilo, da so praktično vsi, ki so redno hodili k telovadbi,
sodelovali tudi na vsakoletnih tekmah
pa tudi na vseh društvenih nastopih,

predvsem na zaključnem letnem nastopu na telovadišču.

Ali si v tem času tudi sodelovala
na tekmah v športni gimnastiki
oz. katerih drugih tekmovanjih?
V Narodni dom sem hodila z velikim
veseljem in sem iz leta v leto napredovala tako, da sem vsako leto tekmovala
v višjem razredu, vse do leta 1958,
ko sem tekmovala v najvišjem – 1.
razredu mladink, kjer je vrsta Partizana
Narodni dom takrat že drugič zapovrstjo osvojila jugoslovansko državno
prvenstvo.

Med tvojimi vaditeljicami
(trenerkami) je bila tudi
legendarna, na žalost pa že
pokojna narodnodomka, Jelica
Vazzaz. Kako ste takrat mladi
gledali na starejše vaditelje oz.
kakšen odnos je vladal med
vami?
Dokler smo bile mladinke, do 18 leta, so
bili Boris Gregorka, Lojze Vrhovec, Tomaž
Šavnik, Jelica Vazzaz, Verena Kotnik,
Jože Zalokar in drugi iz generacije naših
staršev, absolutne avtoritete, vikali smo
jih in jih imenovali – tovariš Gregorka
ali tovarišica Jelica, tovarišica Verena.
Ko smo postale polnoletne in prešle k
članicam, so nam pa rekli, zdaj se bomo
pa tikali, česar sem se – vsaj jaz – kar
težko navadila, strokovna avtoriteta pa
je ostala.

Telovadci, ki smo trenirali v Študijski
telovadnici, smo bili vodniki oz. vodnice vrst v Narodnem domu pri različnih
oddelkih, udeleževali smo se prednjaških
– vaditeljskih tečajev in prenašali znanje
k splošni vadbi. Ko sem ob prehodu na
univerzo prenehala trenirati in tekmovati, me je Jelica predlagala za svojo
namestnico pri oddelku mladink, kar
sem ostala do l. 1966, ko sem se poročila
in odšla za tri leta v Koper. V tem času
sem tudi vodila – običajno prvo ali drugo
vrsto mladink ter jih pripravljala za
vsakoletne zaključne tekme. Do odhoda
v Koper sem bila članica vaditeljskega
zbora in upravnega odbora Partizana
Narodni dom. Po vrnitvi iz Kopra l. 1969
sem do l. 1989, ko sem bila službeno
prestavljena v Radovljico, vodila ob četrtkih oddelek članic ter dve leti vskočila
kot vodnica oddelka starejših pionirk.
Nekaj let sem bila tudi sopredsednica
strokovnega odbora oz. načelnica društva, kar je pomenilo organizacijsko in
strokovno vodstvo ženskih oddelkov.

Tvoje udejstvovanje v društvu
v 90. letih prejšnjega stoletja
je bilo zelo močno povezano
tudi z društvenim taborom
v Premanturi. Mislim, da si
vodja tabora postala ravno po
slovenski osamosvojitvi, ko
so bile razmere na Hrvaškem
še zelo napete. Kako se je
bilo takrat soočiti z izzivom
ohranitve tabora? Verjetno je bil
začetek kar težek, saj v tistem
času Hrvaška zaradi vojne ni bila
najbolj priljubljena počitniška
destinacija.
Res je. V osemdesetih letih sem bila
poleg upravnega odbora tudi članica
tabornega odbora. Leta 1991, v začetku
junija, tik pred začetkom vojne sem bila
v Premanturi in ko se je začela vojna,
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je na sestanku tabornega odbora padel
predlog, da 2. skupina pionirjev odpade.
Ker sem vedela, da je stanje v Premanturi normalno, sem rekla: »Ne, skličimo sestanek staršev, jim predstavimo
situacijo, zberimo nekaj vodnikov in jaz
odpeljem otroke na tabor«. Približno
tretjina staršev se je s tem strinjala in
čez dva dni smo se odpeljali v Premanturo. Potem se je začel tabor počasi
polniti, isto se je zgodilo tudi z ostalimi
skupinami, čeprav so bile zdesetkane.
Zato mislim, da imam kar precej zaslug
za to, da je tabor l. 1991 in vsa naslednja
leta bolj ali manj normalno deloval. Ta
čas je bil kar naporen, stalno so bile neke
spremembe, valute so se menjale, iz ene
države sta nastali dve z mejo in cariniki,
status tabora je bil dolgo neurejen, vendar smo vse težave premagali in v nekaj
letih tabor spet napolnili.

S taborjenjem si začela že v
Valovinah. Kasneje si bila
med prostovoljci, ki so čistili
področje, kjer sedaj stoji tabor,
mislim, da je ni delovne funkcije,
ki je ne bi opravljala v taboru.
Sedaj prihajaš v Premanturo bolj
ali manj samo še na počitnice.
Lahko potegneš vzporednice
med življenjem v taboru v
preteklosti in sedanjosti?
V Premanturi je bilo praktično vse narejeno s prostovoljnim delom. Parcele,
ki jih je kupil Narodni dom, so bile
zaraščene z makijo, ki jo je bilo šele
treba izkrčiti. Od ceste do tabora smo s
krampi in lopatami ter z žulji na rokah
izkopali jarek za vodovod, zgradili pomol in vse zgradbe, vključno s kuhinjo
in jedilnico. In to vse v času taborjenja z
obveznimi jutranjimi in dopoldanskimi
delovnimi akcijami, ki so se jih udeleževali vsi taborniki, nekateri so potegnili
celo do kosila pa še popoldne.
L. 1956 sem prvič taborila na Valovinah,
od l. 1959, ko sem prvič vodila vrsto
pionirk, do l. 2005, ko sem s funkcijami
zaključila, sem menda res opravljala vsa
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dela in opravila od vodnice in taborovodkinje do skladiščnice in vodje bifeja.
V petinpetdesetih letih se je ogromno
spremenilo. V začetku je bilo vse zelo
zategnjeno, skoraj na vojaški način – že
pogoj za odhod na tabor je bila redna
vadba v oddelku, udeležba na pohodu
ob žici okupirane Ljubljane, jesenski
orientacijski pohod, predvsem pa letni
nastop na telovadišču. Za vsak obrok,
odhod na delovno akcijo ali kopanje
je bil sklican zbor in postrojitev. Razen
v družinski skupini je bil tabor ločen
na moški in ženski del, ki ga nasprotni
spol ni smel niti prestopiti, vsi šotori
so se vsakodnevno ocenjevali, udeležba
pri športnih aktivnostih je bila za vse
obvezna. Tabor je bil nadaljevanje dela v
telovadnici in ni bil mišljen kot počitnice v smislu počivanja. Če smo mladinke
posedale pred šotori, nas je Jelica hitro
dvignila »Pokonci, saj nimate svinca
v zadnjici!«. Bili pa so čari tabornih
ognjev, prepevanje narodnih in taborniških pesmi ob kitari, bila so skrivna
nočna kopanja pod grožnjo PK (čiščenje
stranišča po kazni) ali celo »kufer pa
dam«, predvsem pa smo bili društvo v
pravem pomenu besede, družili smo se
v Narodnem domu celo leto – taborjenje je bilo le vrhunec tega druženja. Z
leti in z umikom generacije, ki je tabor
postavila, so se začele stvari rahljati in
tabor je postal prostor za počitnikovanje, kot je danes.
Potegniti vzporednice? Težko. Najbolj
pogrešam ravno odnos do tabora, da je
to naše, društveno, da moramo za to
tudi kaj narediti, vsaj za seboj pospraviti. Včasih se mi zazdi, da je vse prevečkrat prisotno stališče – to mi pripada,
saj sem plačal!

Kako pa naj bi se po tvojem
tabor razvijal v prihodnosti?
Misliš, da je pametno ohranjati
organiziranost iz preteklosti in
jo je dovolj samo dopolnjevati z
novejšimi vsebinami ali bi tabor
potreboval povsem nov koncept
delovanja?
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Ne vem. Mislim, da tabor ni namenjen
moji generacij, mladi pa imajo drugačne
zahteve in pričakovanja. O organizaciji
in konceptih odločajte tisti, ki ga boste
še desetletja uporabljali, da se boste v
njem tako dobro počutili, kot mi, ki smo
ga ustvarjali.

Kljub že zelo dolgemu stažu
narodnodomke si še vedno
aktivna v društvu. Sodeluješ
namreč v upravnih strukturah
društva. Članica katerih odborov
si in kako izgleda tvoje delo na
tem področju?
Trenutno sem predsednica nadzornega
odbora in v tej vlogi se udeležujem tudi
sej upravnega odbora, tako da kar dobro
spremljam delo in dogodke v Narodnem
domu.

Imaš za konec še kakšno
misel, ki bi jo sporočila našim
bralcem?
Šestdeset let sem članica Partizana, oz.
Športnega društva Narodni dom, velik
del življenja sem preživela v telovadnici,
v njegovih pisarnah in v Premanturi.
Društvo mi je dalo ogromno, vračala
sem mu po svojih močeh.
Vodstvo društva in vsi člani se morajo
zavedati, da je društvo skupnost, ki je
toliko močna, kolikor člani prispevajo
vanjo in dokler ga bodo sestavljali požrtvovalni člani, tako dolgo bo društvo
obstojalo in se razvijalo, ne glede na to,
ali bo imelo novo telovadnico in ali bo v
Premanturi dovolj tople vode za vse.
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Naši člani pišejo

Gibljivost in razvoj gibljivosti
piše • Marjana Bokan

V našem društvu posvečamo
razvoju in vzdrževanju gibljivosti
velik pomen, tako v tekmovalnih
kot tudi v rekreativnih oddelkih. Vsako leto pride k nam tudi
nekaj otrok z željo, da jih, kot
sami pravijo, »naučimo špage«.
Da bomo prišli do želenega cilja
moramo gibljivost kot osnovno
gibalno sposobnost bolje spoznati. Prav tako pa tudi njene
omejitvene dejavnike, pojavne
oblike ter metode za izboljšanje
gibljivosti.
Definicija gibljivosti: Pod pojmom
gibljivost razumemo možnost izvajanja giba z največjo možno amplitudo
v enem ali več funkcionalno povezanih sklepih. Velike amplitude omogočajo delovanje sile na daljši poti,
manjšo frekvenco gibov pri enaki
hitrosti in bolj racionalno premagovanje ovir. Takšno gibanje deluje
lahkotno in elegantno, kar je v športnih panogah, kjer se kot del rezultata pojavlja tudi izraznost gibanja,
še kako pomembno. Poleg športne
in ritmične gimnastike je gibljivost
ključna gibalna sposobnost tudi pri
umetnostnem drsanju, baletu, plesu,
sinhronem plavanju …
Boljša gibljivost človeku omogoča
večjo kvaliteto življenja v smislu
učinkovitosti in lahkotnosti izvajanja gibov ter povečano varuje pred
nezaželenimi poškodbami. Gibljivost
je motorična sposobnost, ki jo lahko
v največji meri povečamo z ustreznim
in rednim treningom vse do pozne
starosti. Vaje za vzdrževanje gibljivosti
je treba izvajati na začetku in po končanem treningu; dobro je, če se tega
navadijo že najmlajši; njihove mišice
in ostale obsklepne strukture so še
prožne in zato raztezne vaje izvajajo z
lahkoto. Če z vadbo začnejo kasneje,
ko postanejo mišice zaradi neskladne obremenjenosti, neaktivnosti ali

zaradi treninga moči krajše in napete,
je težko prepričati posameznika, da so
raztezne vaje potrebne in koristne, ker
je pri njih izvajanje teh vaj povezano
z velikim naporom. Prav tiste vaje
raztezanja, ki jih posameznik naredi
najtežje, najbolj potrebuje.
OMEJITVENI DEJAVNIKI
Na gibljivost vpliva več dejavnikov, ki
posredno ali neposredno vplivajo na
izboljšanje oz. ohranjanje gibljivosti.
1. Anatomski dejavniki: zgradba sklepov, elastičnost kit in sklepnih ovojnic
ter vezivnih tkiv so tisti dejavniki,
na katere ne moremo vplivati (kosti,
sklepi) ali pa lahko vplivamo v manjši
meri (kite, ovojnice).
2. Fiziološki dejavniki: gre za uspešnost delovanja refleksnih lokov, ki
uravnavajo medmišično koordinacijo.
Skrbijo, da je ena od mišic, ki delujejo
vedno v parih, sproščena (antagonist),
medtem ko druga dela (agonist).
Delovanje refleksov je zapleteno, zato
omenimo le t. i. refleks na nateg oz.
refleks mišičnega vretena. Ta se sproži
ob raztezanju mišice in refleksno
poveča njeno napetost (tonus). Gre
za zaščito mišice pred prevelikim in
prehitrim raztezanjem. To je seveda v
nasprotju z našimi željami pri treningu
gibljivosti. Vključitvi tega refleksa se
izognemo tako, da vaje izvajamo počasi, do bolečine in položaje zadržimo
dlje časa (30 s).
3. Starost in spol: Nekje do starosti
15–16 let se gibljivost celega telesa
načeloma povečuje,
kasneje pa se postopoma zmanjšuje,
vendar to lahko s treningom gibljivosti
ustavimo in celo izboljšamo. Ženske
so v povprečju bolj gibljive od moških.
4. Mišična in telesna temperatura:
Gibljivost v vseh sklepih in prožnost
mišic se povečujeta s povečano
telesno temperaturo. Zato je tudi
pred treningom gibljivosti potrebno

ogrevanje, izvajamo pa ga v toplih
prostorih.
5. Dnevni biološki ritem: Delovanje centralnega živčnega sistema je
v različnih delih dneva različno, kar
vpliva na delovanje žlez in izločanje
hormonov, ki deloma vplivajo na
gibljivost. Raziskave so pokazale, da je
telo najbolj elastično med 10. in 11.
uro dopoldan in med 16. in 17. uro
popoldan. Najslabše pa so zgodnje
jutranje ure.
6. Pomanjkanje mišične moči: Moč
in gibljivost si nista v nasprotju. Pač
pa izboljšanje gibljivosti vpliva tudi
na moč in obratno. Problem nastane,
kadar je moč mišic, ki se krčijo nesorazmerna moči mišic, ki se pri tem raztezajo (razmerje agonist : antagonist).
Takrat obstaja nevarnost poškodbe, še
posebej pri dinamičnih vajah (zamahih). Zato je potrebna ustrezna vadba
za povečanje gibljivosti močnejše,
ponavadi skrajšane mišice in povečanje moči šibkejše mišične skupine.
Pomembno je primerno razmerje med
močjo posameznih mišic.
7. Utrujenost: Utrujenost zmanjšuje
raztegljivost mišice predvsem zaradi
njene zmanjšane sposobnosti sprostitve.
8. Stres: Prevelik stres lahko povzroči
preveliko vzdraženost mišic, večjo togost in manjšo raztegljivost. Primerno
nizek stres pa vpliva na večjo presnovo
v mišicah, kar poveča mišično temperaturo, zaradi česar je mišica posledično bolj elastična.
SREDSTVA IN METODE ZA RAZVOJ
GIBLJIVOSTI
Za povečanje gibljivosti se ponavadi
uporabljajo gimnastične vaje, ki se
lahko izvajajo samostojno ali s partnerjem (trenerjem).
1. Dinamično raztezanje: gre za uporabo zamahov, kroženj. Te vaje ponavadi uporabljamo med ogrevanjem pred
treningom in ne z namenom povečati
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gibljivost. Če zamahe delamo preveč
sunkovito, se v ekstremnih položajih
sproži refleks na nateg, ki mišico zakrči in lahko pride do poškodbe.
2. Statično raztezanje (stretching)
je verjetno najbolj poznana metoda
raztezanja. Naloga vadečega je, da se
kar najbolj sprosti, zavzame določen
ekstremni položaj (brez bolečin) in ga
zadrži približno 30 sekund. Sledi sprostitev in ponovitev (3x). Ker refleks
na nateg začne popuščati, lahko brez
bolečin dosežemo večjo amplitudo.
3. Kombinirane metode: Tu za povečanje gibljivosti izkoriščamo nevrogene
dejavnike (reflekse). Prva metoda se
imenuje HR (hold relax): mišico najprej napnemo (izometrično), potem
sprostimo in raztegnemo. Pogosto se
uporablja tudi metoda, ko v položaju
raztezanja mišice A za 5–10 s zavestno
izometrično skrčimo nasprotno antagonistično mišico B, potem popustimo
in mišico A še 30 s pasivno raztezamo. Za učinkovitost razteznih vaj je
potrebno poznati pravilne izhodiščne
in končne položaje.
Ne glede na izbiro metode pa je potrebno poudariti, da se gibljivost učinkovito povečuje le, če uporabljamo
mejne in največje amplitude, ki jih pri
določenem gibu trenutno zmoremo.
Z zadrževanjem giba v ekstremnem
položaju dosežemo mikrodeformacije
mišičnih in vezivnih tkiv. V ta namen
morajo biti mišice, ki jih raztegujemo,
sproščene, ekstremni položaj pa mora
biti zadržan tudi nekaj minut.
Trening gibljivosti je lahko usmerjen v
povečanje:
• splošno gibljivost (gibljivost vseh
delov telesa),
• specifično gibljivost (gibljivost, ki se
nanaša le na posamezni del telesa).
Raztezne vaje oz. trening gibljivosti
imajo širok spekter učinkovanja:
• zagotavljajo optimalno dolžino
mišic, kar je pogoj za razvoj maksimalne sile;
• preprečijo ali zmanjšajo možnost
poškodb, predvsem mišic, kit in vezi;

• zagotavljajo dobro počutje, ker
obstaja vzvratna povezanost med
zmanjšanjem mišične napetosti in
zavestno psihično sproščenostjo;
• pripravijo telo na napor in s tem
olajšajo telesno dejavnost (povečana prožnost telesa pred vajami za
moč);
• pospešijo regeneracijo z izboljšanjem prekrvljenosti in limfne drenaže, kar izboljša presnovo tkiv;
• naučijo nas zavestne sprostitve,
ozavestijo dihanje,
• vplivajo na lepo držo.
Splošna priporočila za vadbo gibljivosti:
• Gibljivost povečujemo sistematično
in načrtno (redno, dosledno, s primernim številom ponovitev in serij),
v eni vadbeni enoti je potrebno
večkrat doseči stopnjo maksimalne
amplitude. Dobrodošle pa so tudi t.
i. domače naloge (ko športnik dodatno sam izvaja raztezne vaje doma v
sproščenem okolju).
• Gibljivost je najprimerneje povečevati v otroški dobi do pubertete,
nato pa jo nenehno ohranjati.
• Najpogosteje raztezne vaje uporabljamo v fazi ogrevanja (z namenom
ogrevanja), v glavnem delu vadbene
enote (za izboljšanje gibljivosti) ter
v zaključni fazi (z namenom sproščanja in ohranjanja gibljivosti).
• Pred vadbo gibljivosti se primerno
ogrejte! Oblecite udobna oblačila.
Vadbo lahko spremlja prijetna glasba.
• Vaj ne izvajajte neposredno po zaužitju hrane.
• Pri razteznih vajah, ki jih opravljate s
partnerjem, bodite pozorni na usklajenost in komunikacijo s partnerjem.
• Dihajte pravilno, globoko in sproščeno. Z vsakim izdihom postopno
povečujte razteg.
• Raztezanje izvajajte le do meje bolečine. To pomeni, da morate začutiti
manjšo nelagodno občutje, če želite
povečati gibljivost mišice. Brez meje
bolečine pa učinkov vadbe ne bo.
Prevelika bolečina ob raztezanju pa
lahko vodi v neželjeno poškodbo
mišice.
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In kako lahko sami pripomorete k
izboljšanju gibljivosti? Kako se naučiti
špago oz. sed raznožno čelno ali bočno?
Ne glede na to, ali je vaš cilj izboljšati
splošno gibljivost ali le izvesti špago, ne pozabite, da boste morali biti
potrpežljivi ter vaditi sistematično in
načrtno. Otrokom priporočamo, da
vadijo pod strokovnim nadzorom v
okviru organizirane vadbe, kjer lahko
popravijo začetni položaj ter poskrbijo, da bodo maksimalne amplitude
dovolj pogosto dosežene na varen in
pravilen način.
Spodnje vaje prikazujejo raztezne vaje,
ki postopno vodijo do željenih »špag«.
Špaga je udomačen in kratek izraz
za obe varianti raznožnega seda. Sed
raznožno čelno imenujemo v žargonu
tudi moška špaga, sed raznožno bočno
pa ženska špaga.
In kako naj bi pravilno izvedli sed
raznožno čelno (moško špago)?
Pri sedu raznožno čelno sta obe nogi
iztegnjeni vstran. Kolena obeh nog pa
obrnjena navzgor proti stropu. Boke
potisnemo naprej. Telo pa naj bi bilo
čim bolj zravnano.

Raztezne vaje za sed raznožno čelno:
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JANA
ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ,
MOJA
PRIJATELJICA

In kako naj bi pravilno izvedli sed
raznožno bočno (žensko špago)?
Žensko špago lahko izvajamo z desno
ali z levo nogo naprej. V vsakem primeru sta obe nogi iztegnjeni. Koleno
prve noge je usmerjeno v strop, koleno zadnje noge pa naravnost v tla. Pri
tem ne sme priti do zvračanja bokov,
tudi ramenska os bi morala ostati
pravokotna na smer nog.

Raztezne vaje za sed raznožno bočno:

Glede na to, da smo grajeni različno,
bo tudi čas potreben za osvojitev
elementa različen. Ob redni in pravilno
izvajani vadbi je možno narediti maksimalni razteg v 2–3 mesecih. Zaradi
omejitvenih dejavnikov pa je maksimalni razteg pri ljudeh različen.
Ne pozabite se ogreti preden začnete z
izvajanjem zgoraj omenjenih vaj. Med
zadrževanjem položaja ne pozabite na
dihanje.

V Narodnem domu se že vrsto let
pletejo življenjske niti. Niti, ki
prepletajo prijateljstvo, solidarnost,
spoštovanje, spretnost, red, zdrav
način življenja, nova znanja, samostojnost in še bi lahko našteval.
Z Jano sva se vključila v to šolo
pletilstva že zelo zgodaj, seveda
v naši Premanturi. Najmočnejša
nit, ki sva jo skupaj spletla, je bilo
prijateljstvo, vendar ob sočasnem
upoštevanju vseh ostalih. Niti so jo
prevzele tako močno, da je kasneje
vztrajala, da jih začutita tudi njena
dva otroka Martina in Matic in
ponosna je bila, da sta odrasla v
prava narodnodomca.
Jana je tudi sama živela po teh načelih, ki jih je z lahkoto prenašala
na vsa področja svojega delovanja,
tudi na službeno. Kot doktorica
slavistike je za naše društvo prostovoljno slovnično pregledala zbornik
ob 140-letnici našega delovanja,
budno pa je dolgo časa bedela nad
pravilno zapisanimi stavki v naši
reviji Stoja. Hkrati je kot članica
nadzornega odbora spremljala
delo uprave društva in marsikdaj
naravnost opozorila na morebitne
odklone od začrtane poti. Ampak
ravno zato smo jo imeli radi, bila je
neposredna, vendar dobronamerna
in vedno s predlogom za rešitev
nastale situacije.
A njena velika ljubezen je za vedno
ostala Premantura, še posebej konec rta Kamenjak, kjer je preživljala ene svojih najlepših trenutkov,
ki jih je nesebično delila s svojo
družino in prijatelji.
Zato. Jana, sporočam ti, da sem
samo zate napletel novo nit, nit
lepega spomina, ki bo prepletala
čudovito morje Kamenjaka, Narodni dom, tvojo družino, prijatelje in
tvojo podobo v naših srcih.
Hvala, ker si bila z nami.
Dejan
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Utrinki iz tretje
taborne skupine
pišeta • Igor Ivanuš in Janja Lamut

Kot vas verjetno večina že ve,
Premantura ponuja pet tabornih skupin in odločil sem se,
da vam predstavim utrinke iz
tretje taborne skupine. Tretja
taborna skupina traja štirinajst
dni in sicer se začne sredi ter
konča konec meseca julija. Poleg
četrte skupine je posebna v tem,
da v njej ni otroških vrst, kar pa
ne pomeni, da so v skupini le
odrasli. Ta skupina je zadnji dve
leti skoraj popolnoma zapolnjena po številu taborečih. Populacija je zelo različna, upokojenci,
mladi pari, družine z najstniki;
letošnje leto pa je bilo značilno
po pravem navalu družin z majhnimi otroki v starosti od enega
pa tja do treh let. Kot vam bom
v nadaljevanju predstavil, se v
»tretji« dogajajo različne aktivnosti, delavnice za najmlajše,
športne aktivnosti, plavalni tečaj za otroke, tekmovanja za vse
starosti, plesi, enodnevni izlet z
ladjico in še kaj.
Že v uvodu sem omenil, da je bilo
letošnje leto rekordno po številu
družin z najmlajšimi. Ker pravijo, da
na mladih svet stoji, je bilo toliko
malčkov na kupu še posebej lepo
videti. V taboru pa je bilo tudi kar

nekaj starejših otrok, ki so se prav
lepo ujeli z najmlajšimi, se z njimi
igrali, jih razvajali in vzgajali po
svoje ter skrbeli za njih, tako da
je bil marsikateri izmed staršev za
trenutek razbremenjen in je lahko z
nasmehom na ustih pojedel sladoled
ali popil osvežilno pijačo v klubskem
bifeju, za katerega je skrbel neutrudni Matic. Skratka, tabor je raj za
najmlajše, saj imajo na voljo veliko
svobode in igrala, od tobogana pa
do različnih vrst gugalnic. Že samo
teren je tak, da komaj hodeči otroci
nezavedno izboljšujejo motorične
sposobnosti, ker pa imajo okrog
sebe še skupino vrstnikov, se vse to
še bolj izrazi.
Če se vrnem na najmlajše, so imeli
to poletje v tretji kar precej aktivnosti. Skoraj vsak drugi dan je bilo
poskrbljeno za neplavalce, za katere
je skrbel Klemen, imeli so dva plesa,
da so lahko potrošili še zadnje delčke energije. Kar je bilo otrokom še
posebej všeč, pa so bile vsakodnevne delavnice pod vodstvom Janje.
Tematika letošnjih delavnic so bili
gusarji, ki jih za bralce Stoje predstavlja kar Janja sama:

1. Delavnica: Gusarski predmeti
in nakit

Izdelovali smo gusarske klobuke,
preveze, naglavne rute in nakit z razrezanimi slamicami in perlicami.
Starost prisotnih otrok: 4–12 let
Št. otrok: 17

2. Delavnica: Gusarski predmeti
in zastave
Izdelava gusarske kljuke za roko in
risanje gusarskih zastav.
Starost prisotnih otrok: 3–14 let
Št. otrok: 18

3. Gusarski ples
Ples v znamenju gusarjev, saj smo
vse izdelane gusarske rekvizite
prinesli na ples, kjer je bil gusarski
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vložek – gusarji so se pripeljali na
vozu in skupaj z vsemi prisotnimi
zapeli gusarsko pesem Sredi morja
črna vihra.

4. Delavnica: Gusarska šola
borilnih veščin
Otroci so spoznali nekaj osnov juda
in se zabavali ob prirejenih borilnih
igrah za začetnike. Ta delavnica je
bila najbolj obiskana, tako s strani
otrok kot tudi staršev in posledično
tudi najbolj pohvaljena!
Starost prisotnih otrok: 4–14 let
Št. otrok: 26

5. Delavnica: Gusarska ladja
iz gline
Vsak si je izdelal svojo ladjo iz gline
ali das mase. Na koncu je vsak nekaj
narisal na list, da smo imeli podstavke za razstavo izdelkov. Razstavljeno
je bilo 20 ladij, saj so trije izdelali
kar po dve ladji.
Starost prisotnih otrok: 3–14 let
Št. otrok: 18

6. Delavnica: Slikanje na platno
Slikanje je bilo zabavno, otroci so
si dali duška, saj so risali po želji na
skupno rjuho. Nastala je zanimiva
slika s pripisom 3. skupina in naslednje leto bo služila za dobrodošlico
taborečim 3. taborne skupine.
Starost prisotnih otrok: 4–17 let
Št. otrok: 21

7. Branje pravljic
Ob večerih, ko ni bilo na programu
drugih dejavnosti, so otroci poslušali pravljice, prav gotovo je treba
omeniti najbolj napeto in zanimivo
pravljico Gusar Berto, ki so jo tudi

ostale dni večkrat omenjali. Po
prebrani pravljici smo zmeraj zapeli
še gusarsko pesem, ki so se jo otroci,
na lastno željo, naučili zapeti na
pamet.
Delavnice ocenjujem kot zelo
uspešne, saj je bila udeležba vedno
velika. Trajale so od 1 ure in pol do
2h ur, saj so se otroci vedno zelo
zagreli za delo in so tako trajale dlje
od načrtovanega časa.
Pravljice so bile vedno dobro obiskane (14–18 otrok) razen zadnjih, saj
je kar nekaj družin tisti dan že odšlo
in tako je manjkalo kar 8 otrok, ki so
sicer redno prihajali na pravljice. Za
otroke je bila vsak večer pripravljena
neka dejavnost, kar jim je še dodatno popestrilo in polepšalo počitnice. Iz moje pesmarice pa so otroci
vedno želeli zapeti kakšno pesem.
Seveda pa nikoli ni vse popolno, saj
se vedno najde kakšna stvar, ki bi jo
lahko še izboljšali ali pa dodali. To pa
naj ostane za drugo leto.
Tudi malce starejši in odrasli nismo
bili prikrajšani. Skoraj vsak dan so
potekala tekmovanja v različnih
športih, pikadu, balinanju in šahu.
Tako smo se lahko preizkusili v
mehkem tenisu, namiznem tenisu,
badmintonu, skokih v vodo, kolesarjenju, metih trojk. Tisti, ki pa jim ni
bilo do prevelike fizične aktivnosti,
so se pomerili v pikadu (ki je bil še
posebej popularen), balinanju v krog
in ekipni tekmi ali šahu. Še posebej
je bila vznemirljiva tekma v metih
trojk na koš, saj je bilo zelo vetrovno
in zmagovalec je letošnje leto zadel
le tri trojke od desetih. Zanimiva je

bila tudi ekipna tekma v balinanju,
kjer so mlajši premagali starejše,
glavne favorite. Super se mi zdi to,
da se taboreči na počitnikovanju lahko udeležujejo, seveda, če si želijo,
različnih športnih aktivnosti in tako
popestrijo svoj dopust, svoje otroke
pa vzgajajo v športnem duhu. Enkrat
v tretji se kar nekaj interesentov z
malo barčico odpravi na otok Levan,
kjer se dodobra okopajo, okrepčajo
z morskimi dobrotami in uživajo na
peščeni plaži.
Verjetno se bo vsak vprašal, kaj pa
hrana, vreme, ... Nekako takole vse
skupaj izgleda. Da je celotna skupina delovala tako kot je treba, je
poskrbel Andrej. Za odlično hrano
je skrbelo kuhinjsko osebje, Tonka
je pregnala vsakršno slabo počutje, Igor je popravil vse, kar se je
pokvarilo, Ruša in Meta (s pomočjo
Simona) sta poskrbeli, da kuhinja ni
ostala brez dela, Miško je poskrbel,
da smo bili čisti, vreme je poskrbelo,
da, ko je bilo vse okoli nas črno, ni
bilo bilo treba zapirati šotorov. Če
pa je že prišel kakšen deževen dan
oz. noč, smo si ga polepšali z aktivnostmi v jedilnici ali klubski sobi. Saj
veste, v majhnih prostorih se ljudje
hitreje spoznamo, druženje je dosti
bolj pristno, če pa je zraven še dobra
glasba, te še tako kislo vreme ne
spravi v slabo voljo.
Upam, da sem vam letošnje dogajanje v tretji taborni skupini opisal na
dovolj nazoren način. Verjamem, da
se bomo drugo leto spet vsi zbrali, se
družili in tako lepo imeli.
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Naroči brezplačen CD s
fotografijami nove, druge ali pete
taborne skupine po telefonu
051 66 49 44 ali e-pošti
narodni.dom@siol.net!
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Predstavljamo vam

Partnerski odnos naj služi
le svojemu pravemu namenu
piše • Ana Hram, Svetovalnica PU

BESEDE POLNE SPOŠTOVANJA,
ZAUPANJA IN NEŽNE
LJUBEZNI
Če ugotovite, da je zaupanje v partnerstvu načeto zaradi partnerjeve prevare
ali kritičnosti do vas, morate partnerja
nemudoma poučiti o pomembnosti
teh dejavnikov za razmerje. Če vas
partner noče poslušati ali vaših besed
ne jemlje resno, hkrati pa ste popolnoma prepričani, da so bile vaše besede
polne spoštovanja, zaupanja in nežne
ljubezni, potem se boste morda morali
sprijazniti, da vajinemu odnosu ni več
rešitve. Tedaj prosite svojo notranjo bit
za nasvet in zaupajte svojim globljim
občutkom, ki bodo enaki kot mnenje
najboljše prijateljice oziroma prijatelja.

Na ključna vprašanja o parterstvu na
edino pravi osnovi, osnovi ljubezni,
podaja-predaja psihoterapevtka dr.
Doreen Virtue, avtorica več kot dvajsetih knjig, sledeče odgovore na precej
globoki ravni.

Za vprašanjem »Kako naj
vem, ali je moj sedanji partner
moja sorodna duša? se v
resnici skriva pravo vprašanje:
Ali obstaja kdo, s katerim se
bom bolje ujemal in bom z
njim srečnejši?«

Zaupanje je zagotovilo, da bo ljubezenska vez trdna.

MEDSEBOJNO ZAUPANJE
Če si partnerja zaupata, si brez strahu
razkrivata srce. Če veste, da bo partner
vašo odkritost sprejel odprto in spoštljivo, čutite mir. Če zaupanja ni, se
vselej obotavljate, saj ne veste, ali je
partnerju varno kaj razkriti. Če bi radi
ustvarili zaupljivejši odnos, začnite
partnerju razkrivati srce, to pomeni
svoje sanje in želje. Nato poslušajte,
kaj bo partner razkril vam.

Večna zakonska sreča temelji
na sporazumnem prelivanju
notranje luči, na medsebojnem
prižiganju radosti. Naj bodo ta
prelivanja kar se da pogosta,
pa naj gre za prijazne besede,
skupen užitek ali za sodelovanje
v dobro sveta.
Dr. Doreen Virtue
»Kako naj vem, kdaj je
razmerja konec in kdaj je čas,
da se odpravim naprej?«

VZDUŠJE SKLADNOSTI

TIHO POSLUŠANJE
DRUG DRUGEGA

RESNICA V RAZMERJU

Skladnost se spreminja skupaj z vedno
novimi zanimanji in potrebami, ki se
v vsakem odnosu spreminjajo. Partnerja ne moreta imeti povsem enakih
sposobnosti in zanimanj, vendar pa je
plod te različnosti lahko »sodelovanje«,
ki ustvarja vzdušje skladnosti. Najpomembnejše je namreč medsebojno
zaupanje. Če si partnerja zaupata, se
vse drugo uredi samo. Zaupanje se gradi
in raste na medsebojnem spoštovanju.

Poslušajte drug drugega tiho in
potrpežljvo, brez graje in kakršnega
koli prezira. Pogosto vas lastni strahovi ovirajo, da bi resnično prisluhnili
partnerjevim sanjam in skrbem in jih
razumeli. Poslušate, a pri tem ves čas
premišljujete: ‘Kakšne posledice bi
to lahko imelo zame?’ Če tiho poslušate, boste opazili, da se partnerjevi
načrti ujemajo z vašimi željami. Če pa
ni tako, je to lahko že znamenje, da
razmerje ne služi več svojemu namenu.

Odnos se izčrpa, ko v sporazumevanju
ni več resnice in svežine. Pomislite
na razmerje, ki je še mlado in novo.
Partnerju izlivate srce in ves čas navdušeno vzklikate: »Jaz tudi!« Z novim
partnerjem iščeta podobnosti in se
veselita, če katero odkrijeta.
Odnos se izčrpa, ko začnete pri partnerju iskati razlike. Nezaupanje vama
preprečuje, da bi bila odkrita drug
do drugega. Ko pa partnerju začnete prikrivati svojo pravo naravo, mu
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odtegnete tudi svojo energijo. Vez med
vama se pretrga.

PONOVNO POSKUSITI
IN SE PREPRIČATI
Nekatera mrtva razmerja znova
zaživijo, če si partnerja spet začneta
razkrivati srce, kot da bi se pravkar
spoznala. Če pozabita na previdnost,
če spet upata, kujeta načrte in skupaj
sanjarita ter pri tem nista kritična drug
do drugega, lahko bolno ali umirajoče
razmerje ozdravita. Vsekakor je vredno
poskusiti in se prepričati, ali je razmerje še mogoče rešiti. Še posebno je to
potrebno storiti, če že imata otroke.
Nikar pa naj razmerja ne rešujeta z
naraščajem.

NAMEN RAZMERJA
Vsako razmerje ima svoj sveti namen.
Včasih se morate iz njega česa naučiti,
morda potrpežljivosti ali razumevanja.
Včasih vam razmerje pomaga pri izpolnitvi življenjskega poslanstva. Z nikomer se ne zapletate po naključju. Celo
v »bežnih« razmerjih se učite, prejemate in dajete. Najbolj se razveselite,
ko spoznate, da ste z novim partnerjem zares povezani. Ta povezanost ali
privlačnost je znamenje, da ima vajina
združitev namen. Dokler razmerje služi
svojemu namenu, boste čutili privlačnost. Ko bo namen dosežen, privlačnosti ne bo več. To je trenutek, ko se
morate odločiti, ali boste razmerje
končali, upočasnili ali ga nadaljevali z
drugačne osnove.

Povezanost ali privlačnost s
partnerjem je znamenje, da
ima združitev namen. Dokler
razmerje služi svojemu namenu,
boste čutili privlačnost. Ko bo
namen dosežen, privlačnosti ne
bo več.
Dr. Doreen Virtue
VSAK ODNOS PRINAŠA DAR
V vsakem primeru boste vedeli, da ste
čas preživeli v razmerju ‘s svetim mojstrom’, kar ste tudi sami. V drami vašega življenja vam vsi igralci prinašajo
darove, ki vam jih ob koncu razmerja
položijo pred noge. Tudi »bratom« in

»sestram«, s katerimi ste preživeli
nekaj trenutkov, bodite hvaležni.

V drami vašega življenja vam vsi
igralci prinašajo darove, ki vam
jih ob koncu razmerja položijo
pred noge.
Dr. Doreen Virtue
ISKREN POGOVOR
Konec razmerja je, če si že nekaj časa
nesrečen in če si se o tem želel pogovoriti s partnerjem, pa ni bilo uspeha.
Če si nezadovoljen, če te partner ne
privlači več in če ne čutiš nikakršne
želje več po njegovi bližini, je morda
čas, da se odpraviš naprej. Ne oviraj
partnerja ali samega sebe, če boš hotel
spoznati drugo osebo, ki bo v mozaik
življenja prinesla pomemben kamenček. Drug drugemu bosta najbolj pomagala, če se bosta iskreno pogovorila
– tudi o morebitnem slovesu – kajti le
tako bosta napravila prostor, ki ga bo
narava zapolnila z novim razmerjem.

SORODNA DUŠA
KOT PRIJATELJ
Za partnerja si izberemo komplementarnega partnerja, ki je en in edini na
svetu, dušo dvojčico ali sorodno dušo,
katerih je več. Pri slednji je potrebno
biti pazljiv, ker je včasih le sopotnik
- prijatelj in ni namen poznanstva
romantična zveza. Ponavadi do sorodne duše, s katero si nismo namenjeni v partnerski odnos, čutimo neko
posebno domačnost, drug od drugega
iščemo napotke in nasvete, tolažbo,
uteho, oporo in bi bilo zmotno verjeti,
da je na osnovi naštetih občutij, to
»tisti«. Vendar pa ni obojestranske
privlačne sile, je predvsem spoštljiva
naklonjenost. Od sorodnih duš se
bomo v življenju veliko naučili, pa tudi
one se bodo učile od nas. Ko srečamo
sorodno dušo, se ne trudimo, da bi
jo omejili in priklenili nase, temveč
uživajmo v »darovih«, ki nam jih prinaša. Iz njih črpajmo moč za izpolnitev
svojega poslanstva.
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PRIVLAČNA SILA
SKRIVA NAMEN
Vsako razmerje ima svoj razlog in
namen. Čutili boste, da vas srce vleče
k ljubljenemu. Za to privlačno silo se
kot za masko skriva namen, ki naj bi
ga razmerje izpolnilo. Cilj razmerja je
mogoče doseči v nekaj minutah ali v
več desetletjih. Nakaj pa je gotovo: ko
je razmerje zadostilo svojemu namenu, se bo privlačna sila med partnerjema zmanjšala. Partnerja bosta morda
rekla, da sta se »odtujila«, v resnici
pa bosta pripravljena, da izpolnita nov
namen, zato si bosta verjetno poiskala
tudi nove partnerje. Njuna ljubezen
ne bo nikoli povsem zamrla in prav je,
da si ostaneta hvaležna za pomembno
vlogo, ki sta jo drug drugemu odigrala.
To je čas, ko se ne smemo več ozirati
v preteklost, temveč začnemo služiti
trenutnemu namenu.

Privlačna sila med partnerjema
skriva namen, ki naj bi ga razmerje izpolnilo. Ko je razmerje
zadostilo svojemu namenu, se
bo privlačna sila med partnerjema zmanjšala, »odtujila« se
bosta.
Dr. Doreen Virtue
Zato je izrednega pomena, da pri vstopu v trajni partnerski odnos (kot npr.
v zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost) vedno odloča čisto srce obeh
partnerjev, ker bo le taka zveza polno
osrečujoča, odgovorna, dolgotrajna,
skratka vedno napredujoča, rastoča in
pozitivno naravnana. S tem oba globoko zadovoljna partnerja nosita pravo
odgovornost tudi do otrok, katere
doživljata kot največji blagoslov.
Info: vitaliti.pu@gmail.com
Vec o svetovalnici na e-strani:
www.svetovalnica-pu.org
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